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Allaolevat toimenpiteiden hinnat on KELA-osuuksilla vähennettyjä hintoja eli asiakkaan maksettavaksi 
jäävä osuus. Hinnat voimassa toistaiseksi, pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin. Emme peri toimisto- tai 
palvelumaksuja, Kanta-maksu 5 eur / käynti.

SUUN JA HAMPAISTON TUTKIMUKSET 38 - 72 eur / käynti
            perustutkimus yleensä 56 eur / käynti
            (Kela korvaa suun tutkimusta kerran joka toinen kalenterivuosi, 
             paitsi tiettyjen yleissairauksien perusteella kerran vuodessa)

HAMPAAN KIINNITYSKUDOSTEN HOITO (hammaskiven poisto ja hampaiston puhdistus)
            suuhygienistin tekemänä (hml:n lähetteellä)  n. 48 - 158 eur / käynti
            suuhygienistin tekemänä (ilman lähetettä)   n. 51 - 176 eur / käynti
            hml:n tekemänä   n. 87 - 192 eur / käynti

PAIKKAUSHOITO
             suoralla menetelmällä vastaanotolla (tukinastat yms. veloitetaan erikseen)    61 - 178 eur
             epäsuoralla menetelmällä  212 - 342 eur *

(* lisäksi laboratoriokulut)

JUURIHOITO (hinta riippuu juurikanavien lkm:stä ja vaikeusasteesta) n. 95 - 205 eur / käynti

PURENTAFYSIOLOGINEN HOITO
             purentafysiologinen hoitokäynti 48 - 153 eur / käynti
             purentakiskon valmistus ja suuhun sovitus (sis. 2-3 käyntiä ja lab.kulut) n. 510 - 585 eur
             purentalihasten hieronta ja rentoutus 59 eur / käynti
             uniapneakisko (sis. 3 käyntiä ja lab.kulut) n. 890 eur

HAMPAIDEN POISTOT (hinta sisältää puudutuksen)
             hampaan poisto n. 64 - 164 eur
             hampaan poisto leikkaamalla n. 278 - 400 eur

        
PUUDUTUS 25 eur / leukapuolisko

RÖNTGENTUTKIMUKSET
             pienet kuvat (1-2 kuvaa/käynti) n. 37 - 42 eur
             kokoleuan röntgenkuva (hinta sis. rtg-lääkärin lausunnon) n. 96 eur
             3D-kartiokeilatomografiakuva (yksi tai us. hammas, sis. lausunnon) n. 162-201 eur

HAMMASPROTETIIKKA (hintaan vaikuttaa käytetty materiaali ja laboratoriokustannukset)
            kruunu n. 800 - 1000 eur
             implanttikruunu n. 2000 - 2500 eur
             kiinteä  silta                hinta riippuu siltahampaiden lukumäärästä ja käytetystä materiaalista
             laminaatti n. 700 - 800 eur
             metallirunkoinen osaproteesi / leuka n. 1300 - 1600 eur
             akryylirunkoinen osaproteesi / leuka n. 800 - 900 eur
             kokoproteesi / leuka n. 800 - 900 eur

VALKAISU
             kevytvalkaisu (BlancOne Click)   90 eur
             keskitehoinen valkaisu (BlancOne Touch) 168 eur
             tehovalkaisu (BlancOne Ultra) 307 eur
    


